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20.3.2019 A8-0094/195

Grozījums Nr. 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu un Kohēzijas fondu
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 
cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā to 
apliecina Savienības saistības īstenot 
Parīzes nolīgumu un apņemšanās sasniegt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ilgtspējīgas attīstības mērķus, fondi 
palīdzēs integrēt klimata pasākumus un 
panākt, ka no ES budžeta kopumā 25 % 
izdevumu palīdz sasniegt klimatiskos 
mērķus. Sagaidāms, ka ERAF darbībās 
klimatisko mērķu veicināšanai tiks 
novirzīti 30 % no visa ERAF finansējuma. 
Savukārt Kohēzijas fonda darbībās 
sagaidāms, ka klimatisko mērķu 
veicināšanai tiks novirzīti 37 % no visa 
Kohēzijas fonda finansējuma.

(14) ERAF un Kohēzijas fonda mērķi 
būtu jāsasniedz saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības apsvērumiem, jo īpaši ņemot 
vērā svarīgo cīņu pret klimata pārmaiņām 
atbilstoši Savienības saistībām īstenot 
Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un saskaņā ar 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā 
arī atbilstoši Savienības centieniem 
sekmēt mērķi saglabāt, aizsargāt un 
uzlabot vides kvalitāti, kā ir noteikts 
LESD 11. pantā un 191. panta 1. punktā, 
ievērojot principu “piesārņotājs maksā”, 
kā arī pievēršot uzmanību centieniem 
novērst nabadzību un nevienlīdzību un 
nodrošinot taisnīgu pāreju uz sociāli un 
ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku, 
īstenojot līdzdalības pieeju sadarbībā ar 
attiecīgajām publiskajām iestādēm, 
ekonomikas un sociālajiem partneriem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 
Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, un nolūkā sekmēt 
to nepieciešamo darbību finansēšanu, kas 
ir jāveic Savienības, dalībvalstu un vietējā 
līmenī, lai saskaņā ar Savienības 
saistībām izpildītu Parīzes nolīgumu un 
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pienākumu sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, kā arī garantēt integrētu 
katastrofu novēršanas atbalstu, kurā būtu 
apvienoti gan noturība, gan riska 
novēršana, gan gatavība un reakcija, 
fondi palīdzēs integrēt klimata pasākumus 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
cenšoties panākt, ka no ES budžeta 
kopumā 30 % izdevumu palīdz sasniegt 
klimatiskos mērķus. Fondiem visās 
Savienības teritorijās ir būtiski jāveicina 
aprites un mazoglekļa ekonomikas 
ieviešana, pilnībā iestrādājot reģionālo 
aspektu. Īstenojot ERAF darbības, 
klimatisko mērķu sasniegšanai būtu 
jānovirza vismaz 40 % no visa ERAF 
finansējuma. Savukārt Kohēzijas fonda 
darbībās klimatisko mērķu veicināšanai 
būtu jānovirza vismaz 45 % no visa 
Kohēzijas fonda finansējuma. Šie 
procentuālie rādītāji būtu jāievēro visā 
plānošanas periodā. Tādēļ attiecīgās 
darbības tiks apzinātas šo fondu 
sagatavošanas un īstenošanas laikā, un 
tās tiks pārskatītas attiecīgajos 
novērtēšanas un pārskatīšanas procesos. 
Šīs darbības un finanšu piešķīrums, kas ir 
paredzēts to īstenošanai, ir jāiekļauj 
valstu integrētajos enerģētikas un klimata 
plānos saskaņā ar Regulas (ES) Nr.  .../... 
[jaunā KNR] IV pielikumu, kā arī 
ilgtermiņa renovācijas stratēģiju, kas ir 
izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu (ES) 2018/8441, lai 
līdz 2050. gadam palīdzētu izveidot 
dekarbonizētu ēku fondu, un kas ir 
pievienota programmām. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš nozarēm ar lielām oglekļa 
emisijām, kas saskaras ar 
dekarbonizācijas saistību izraisītām 
problēmām, lai gan palīdzētu tām īstenot 
stratēģijas, kas atbilst Savienības klimata 
saistībām, ir noteiktas integrētajos 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīva (ES) 2018/844, ar ko groza 
Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (OV L 156, 
19.6.2018., 75. lpp.).
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nacionālajos enerģētikas un klimata 
plānos un ir paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
2018/4102, gan arī lai aizsargātu darba 
ņēmējus, tostarp ar apmācības un 
pārkvalifikācijas iespēju palīdzību.

Or. en

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. marta Direktīva (ES) 2018/410, ar ko groza Direktīvu 
2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un 
Lēmumu (ES) 2015/1814 (OV L 76, 19.3.2018., 3. lpp.).
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20.3.2019 A8-0094/196

Grozījums Nr. 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu un Kohēzijas fondu
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 1. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
85 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1 un PM Nr. 2, 
turklāt PM Nr. 1 — vismaz 60 %;

(a) vairāk attīstīto reģionu kategorijai 
(1. grupa) tās piešķir:
i) vismaz 50 % no kopējiem ERAF 
līdzekļiem valsts līmenī — PM Nr. 1 un
ii) vismaz 40 % no kopējiem ERAF 
līdzekļiem valsts līmenī — PM Nr. 2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/197

Grozījums Nr. 197
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu un Kohēzijas fondu
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 2. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
45 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1, bet PM Nr. 2 
– vismaz 30 %;

(b) pārejas reģionu kategorijai (2. 
grupa) tās piešķir:
i) vismaz 40 % no kopējiem ERAF 
līdzekļiem valsts līmenī — PM Nr. 1 un 

ii) vismaz 40 % no kopējiem ERAF 
līdzekļiem valsts līmenī — PM Nr. 2;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/198

Grozījums Nr. 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu un Kohēzijas fondu
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 3. grupas dalībvalstis prioritātēm, 
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, vismaz 
35 % no saviem kopējiem ERAF 
līdzekļiem piešķir PM Nr. 1, bet PM Nr. 2 
— vismaz 30 %.

(c) mazāk attīstīto reģionu kategorijai 
(3. grupa) tās piešķir:
i) vismaz 30 % no kopējiem ERAF 
līdzekļiem valsts līmenī — PM Nr. 1 un 

ii) vismaz 40 % no kopējiem ERAF 
līdzekļiem valsts līmenī — PM Nr. 2.

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/199

Grozījums Nr. 199
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Helmut Scholz, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu un Kohēzijas fondu
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) investīcijas, kas saistītas ar fosilo 
kurināmo ražošanu, apstrādi, izplatīšanu, 
glabāšanu vai sadedzināšanu, izņemot 
investīcijas, kas saistītas ar tīrajiem 
transportlīdzekļiem, kas definēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2009/33/EK26 4. pantā,

(h) investīcijas, kas saistītas ar fosilo 
kurināmo ražošanu, apstrādi, transportu, 
izplatīšanu, glabāšanu vai sadedzināšanu,

__________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa Direktīva 
2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo 
autotransporta līdzekļu izmantošanas 
veicināšanu (OV L 120, 15.5.2009., 5. 
lpp.).

Or. en


